
صندوق في الماضي        النتباه إلى أن المعلومات الوارده    نرجو ا : توضيح ستقبلي،     أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء ال ى األداء الم ًرا عل يس مؤش تثمار في     ل ة االس ا أن قيم  آم
  . لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو االطالع على اتفاقية الصندوق.ضع للزيادة أو النقصصندوق االستثمار متغيرة وقد تخ

  ) أسهم محلية(صندوق أصايل 
                                                                                             ريال سعوديمليون 762.94:صافي قيمة األصول

ات د   مليار1.97  :عدد الوح
  ريال سعودي 0.386362  سعر الوحدة:
  2010 مارس 31: تاريخ التقرير
  2006 يناير 1: ستاريخ التأسي

  خصائص الصندوق
 

 :مدير الصندوق
  بشرآة البالد لالستثمارإدارة األصول 

 
  :الهيئة الشرعية

 الهيئة الشرعية بشرآة البالد لالستثمار
 

 :نوع الصندوق
  مفتوح

 
 :مستوى المخاطرة

 مرتفع
 

  :أفق الصندوق
 )ثالث سنوات على األقل(طويل األمد االستثمار 

 
 :العملة

 سعوديالريال ال
 

 : الوحدة عند التأسيسسعر
 ريال سعودي واحد

 
 :الحد األدنى لإلشتراك

   ريال سعودي8,000
 

 :الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي
   ريال سعودي2,000

 
 :الحد األدنى لإلسترداد

   ريال سعودي2,000
 

  :رسوم اإلشتراك
   من آل اشتراك2%

 
 :الرسوم اإلدارية

   سنوًيا1.75% 
 

 :رسوم اإلسترداد
 ال يوجد

 
 :االشتراك واالسترداد
 نصف اسبوعي

 
 :يوم التقويم

  اربعاء وآل يوم احد   يومآل
 

 :يوم اإلعالن
  وآل يوم اثنين  سبت يومآل
 

  :تعريف يوم العمل
 األيام التي تفتح فيها البنوك السعودية

 
 إدارة األصول

 96614798888+: هاتف
  +96614798453  :فاآس

 
  أهداف الصندوق

الصندوق إلى تنمية رأس المال عن طريق االستثمار طويل األجل في أسهم الشركات السعودية المجازة من قبل يهدف 
 .بشركة البالد لالستثمارالهيئة الشرعية 

  مستثمر فيها شرآات 5أآبر 

 مصرف الراجحي .1

 شرآة االتصاالت السعودية .2

 )موبايلي(د اتصاالت اشرآة اتح .3

 بنك االنماء .4

   المراعي .5

   الصندوق فيقطاعاتالتوزيع 

 
  سنوي الأداء الصندوق

  

 

   الربع سنويأداء الصندوق

قطاع المصارف والخدمات المالية
قطاع التجزئة
قطاع االسمنت
قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
النقد
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية
قطاع التطوير العقاري
قطاع الفنادق والسياحة
قطاع التشييد والبناء
قطاع البتروآيماويات

التأسيس 2009 2008 2007 2006 الفترة
-65.70% 14.40% -44.15% 31.56% -59.19% صندوق أصايل 
-63.46% 14.34% -46.03% 34.55% -56.00% المؤشر االرشادي 
-2.23% 0.06% 1.87% -2.99% -3.19% الفرق
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المؤشر االرشادي  صندوق اصايل

يس التأس Q 4 Q 3 Q 2 Q 1
-39.77% -8 .45% -30.12% 5.92% ندوق الص
-41.71% -6 .74% -29.20% 14.33% ادي  ر االرش المؤش
1.94% -1.71% -0.92% -8.41% رق  الف

33.57% 17.09% -8.30% -8.28% ندوق الص
37.64% 15.01% -9.86% -5.70% ادي  ر االرش المؤش
-4 .07% 2.08% 1.56% -2.58% رق  الف

-26.06% -8 .01% 2.43% -19 .84% ندوق الص
-25.00% -6 .33% 0.61% -23 .64% ادي  ر االرش المؤش
-1 .06% -1.67% 1.82% 3.79% رق  الف
-5 .55% 8.66% 17.48% -5.11% ندوق الص
-3 .97% 6.80% 19.56% -6.75% ادي  ر االرش المؤش
-1 .58% 1.86% -2.08% 1.64% رق  الف

-61.36% 12.64% ندوق الص
-59.39% 11.15% ادي  ر االرش المؤش
-1 .97% 1.49% رق  الف 20
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